
Normas de
participação



Normas de participação:
1. As atividades são destinadas ao público em geral.

1.1. Número de participantes em cada atividade: máximo dez pessoas, 
mínimo cinco pessoas, ou consoante a legislação em vigor. 

1.2. As atividades realizam-se nas seguintes datas: 12 de março e 3 de
setembro de 2022 (sábados).

1.3. O transporte para o Museu do Vinho e da Vinha é assegurado 
pelo próprio participante, sendo o ponto de encontro na porta
principal do Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas.

1.4. As atividades são acompanhadas por funcionários do Turismo
de Loures. 

2. As inscrições são efetuadas por correio eletrónico:
turismo_inscricoes@cm-loures.pt ou por telefone: 211 150 352.
Deverá ser confirmada, junto da Divisão de Turismo, a receção das 
inscrições enviadas por correio eletrónico. 

2.1. As inscrições para cada atividade são aceites com a
antecedência máxima de 20 dias úteis. 

2.2. As desistências devem ser comunicadas até aos três dias úteis 
anteriores à data da atividade pretendida; caso não sejam 
comunicadas, os desistentes não poderão inscrever-se nas restantes 
atividades. 

3. O local e a hora do encontro de todas as atividades são realizadas
conforme determinados no programa. 

4. O participante terá de cumprir as regras de segurança e etiqueta 
respiratória, previstas pela DGS, em cada atividade. 

5. A organização não se responsabiliza por qualquer dano material 
ou físico que ocorra durante estas ações. 

6. A participação nos workshops implica a aceitação destas normas. 

7. As atividades só serão realizadas se estiverem reunidas todas as 
condições de segurança sanitária previstas na legislação em vigor. 



Ações:
12 » março Workshop de Cerâmica

Esta atividade será ministrada pela Ceramista Luísa Rato
10:00 » 13:00, no Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas

3 » setembro Workshop de Tanoaria
Esta atividade será ministrada pelo Tanoeiro José Quintão (Zé Espiga)

10:00 » 13:00, na Oficina de Tanoaria do Zé Espiga,
junto ao Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas

 

Inscrições:
turismo_inscricoes@cm-loures.pt | 211 150 352

Ficha de inscrição 

Nome

Data de nascimento

Morada

Freguesia    Código postal

Telefone/telemóvel 

Correio eletrónico

Workshop em que se inscreve

https://indd.adobe.com/view/2c18c00a-0917-4e76-8312-ca35e8fe9998
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